
In samenwerking met

Een smaakvolle combinatie
Oma’s geheim

Coupe met advocaat-ijs, appeltaart-ijs en 
glaasje advocaat

€ 5,70

Dame Blanche
Coupe met vanille-ijs en chocoladesaus

€ 5,75 

Coupe vanille met slagroom
Coupe met vanille-ijs en slagroom

€ 4,75

Het Kalfje
1 bol vanille-ijs en nootjes- of discodip

€ 3,00

Tarte Tatin
Appeltaartje op zijn kop met een laagje van 

gekaramelliseerde suiker

€ 4,50

Tarte Tatin met ijs en slagroom 

Appeltaartje op zijn kop met een laagje van 
gekaramelliseerde suiker, vanille-ijs en slagroom 

€ 6,00
DAGVERSE
BROODJES

VOOR
GERECHTEN

HOOFD
GERECHTEN

VEGETARISCHE
GERECHTEN

Op vertoon van de Koesterpas,
geniet u van speciale kortingen 

en aanbiedingen.

Vraag het onze medewerkers.

Welkom bij

brasserie Truffino
In onze menukaart vindt u een uitgebreide keuze 

aan gerechten. Daarnaast serveren we ook 
seizoensgerechten zoals asperges in het voorjaar, 

verse aardbeien in de zomer, mosselen en 
wild in het najaar. 

U kunt zelf bepalen of u een lunchtip komt  eten, 
gebruik maakt van onze counter of 

een meergangenmenu met een lekker glas wijn verkiest.

Voor ons betaalgemak hanteren wij één rekening per tafel.

Contact
Truffinoweg 2  -  4561 NT Hulst

T. +31 114 381 226  -  E. info@brasserietruffino.nl

Twitter • Facebook
Wie beschikt over een Twitter en/of Facebook account 

mist nooit het laatste nieuws van Brasserie Truffino. 
Of dat nu over onze activiteiten en aanbiedingen gaat 

of over de ’lunch- en weeksuggestie’.

Website
www.brasserietruffino.nl 

Openingstijden
Brasserie: maandag t/m zondag 09.00 tot 21.00 uur

Keuken: 11.30 tot 20.00 uur

Heb je een allergie? Meld het ons!
Wij gaan zeer zorgvuldig om met jouw 
voedselallergie - voedselintolerantie.

Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken
helaas nooit 100% uit te sluiten.

WWW.BRASSERIETRUFFINO.NL



Warme dranken
Koffie Brasserie € 1,60
Espresso, een sterk kopje koffie € 2,05
Cappuccino, espresso met gestoomde melk  € 2,05 
Latte Macchiato, 1/3 espresso, 1/3 melk en 1/3 melkschuim € 2,05
Irish Coffee, Irish whisky, bruine suiker, koffie en room € 6,65
Diverse soorten Lipton Tea € 1,60
Warme chocomel € 2,30
Warme chocomel met slagroom € 2,60

Gebak - Pannenkoeken - Wafels (tot 17.00 uur)
Assortiment van gebak € 3,25
Pannenkoek met boter en suiker € 4,20
Spekpannenkoek € 5,75
Wafel met boter en suiker € 2,75
Wafel met slagroom € 3,00
Wafel met kersen/aardbeien (seizoen) en slagroom € 7,15
Wafel met kersen/aardbeien (seizoen), vanille-ijs en slagroom € 7,95

Broodjes *
       Baguette  
       wit of bruin  

Old Amsterdammer       € 3,65  €  4,75
Karakteristieke kaas en rijke smaak

Martino       € 4,10  € 5,10
Préparé, ui, augurk en saus 

Smos Truffino       € 3,75  € 5,75
kaas, ham, ui, augurk, tomaat, ei en sla

Klooriaan       € 4,75  € 6,40
kipfilet, tomaat, sweet-chilisaus

Zalmsalade       € 5,75  € 6,75
Zalmsalade, ei 

Rauwe ham/mozzarella      € 6,25  € 7,25
Rauwe ham, mozzarella, tomaat

Club Sandwich Truffino      € 6,50  € 7,50
Beenham, eisalade, tomaat, komkommer

Ambachtelijke rundvleeskroket
1 op een zacht broodje of een boterham        € 2,70
2 stuks op een baguette wit of bruin         € 4,00

Huisgemaakte Tosti  (van wit of bruin brood)

Ham - kaas *          €�3,25
Hawaï *          €�3,75
Brie, tomaat en honing *          €�4,50

Eiergerechten  (met 3 witte of bruine boterhammen)

Uitsmijter ham - kaas*    €��7,15
Omelet met champignons, paprika en ui  €��8,10
Omelet naturel    €��5,05

Brasseriegerechten
Voorgerechten (geserveerd met “Molenaarsbrood”)

Soep van de dag    €��4,25
Mandje brood met kruidenboter   €��4,00
Trio van paté met noten sla   €��8,25
Salade van geitenkaas, spekjes en appel  €��8,00
Salade met kip, champignons en truffeldressing €��10,25
Scampi’s in curry-looksausje   €��12,75

Hoofdgerechten
Dagschotel (traditionele warme maaltijd)  €��6,75

Loempia met kip, atjar, zoetzure saus en frites €��7,50

Kipfilet met gebakken witlof, bospaddenstoelen, €��13,50
roomsaus en aardappelkroketjes

Vlaamse stoverij, sla, frites en belse mayonaise €�11,50

Varkenssaté met frites, atjar, satésaus en kroepoek €�14,65

T-bone, béarnaise-, champignon- of pepersaus,  €�19,50
salade en frites

Gebakken kabeljauwfilet, vissaus, salade en frites  €�15,50

Gebakken zalmfilet op een bedje van groenten,  €�16,50
tagliatelle en hollandaise saus

Visstoofpotje gegratineerd met oude kaas,  €�18,75
aardappelpuree en koninginnemelange

Vegetarische gerechten
Bloemkool - Broccoliburger met groenten risotto €��9,90

Risotto Funghi (aubergine, cantharellen en  €��10,25
parmezaanse kaas) 

Kindermenu
Frietjes met een frikandel of kroket,   €��7,50
appelmoes en een ijsje

Personeelskorting op gerechten gemarkeerd met een *

Frisdranken
Coca cola €  2,05 
Coca cola Light / Zero  €  2,05
Fanta  €  2,05
Sprite €  2,05 
Nestea €  2,05 
Bitter lemon €  2,05 
Tonic €  2,05 
Cassis €  2,05
Chaudfontaine rood / blauw €  2,05
Appelsap €  2,15
Jus d’orange €  2,15
Tomatensap €  2,15
Chocomel / Fristi €  2,15 

Biersoorten
Java van het vat €  2,05
Java fles 25 cl. €  2,30
Java Kriek €  2,85
Malt Bier €  2,30
Palm €  2,85
Zeeuwse Witte €  2,85
Koninck €  2,85
Duvel €  3,15
Leffe blond / donker €  3,15
Kasteelbier trippel / donker / rouge €  3,15
Chouffe blond / donker €  3,15
Maredsous blond / donker €  3,15
Biertje van de maand €  2,90
Radler Citroen €  2,30

Binnen- en Buitenlands gedestilleerd
Whisky €  4,95
Gin €  4,95
Cognac €  4,95
Campari €  4,45
Amaretto €  3,90
Jägermeister / Schrobbelèr €  2,10
Jenever jong / citroen / vieux� €  2,10
Advocaat €  2,35

Wijnen
Huiswijn glas wit / rood / rosé €  2,55
Port wit / rood €  2,65
Sherry medium / dry €  2,65
Martini wit / rood €  2,65
Huiswijn fles  wit / rood / rosé € 13,90

Suggestie “hapjes”
Hollands kaasbordje (jonge - belegen - oude kaas) €  3,35
Bitterbal (7 stuks) €  4,15
Groenten bitterbal (7 stuks) €  4,60
Risotto-truffel bitterbal (7 stuks) €  4,75
Bitterbal (15 stuks) €  5,70

Molenaars
brood


